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M9

PASKIRTIS
Tinkas skirtas atlikti apsauginius ir dekoratyvinius tinkavimo darbus išorinės šilumos izoliacijos sistemos su tinko 
mišiniais KLEIB. Gali būti naudojamas ant bet kokio pakankamai lygaus ir našaus mineralinio paviršiaus. Jis taip pat gali 
būti naudojamas statinių cokolių dangoms, pamatams, balkonų turėklams, tvorų elementams, taip pat interjerams, 
kuriuose reikalinga didesnis mechaninis stiprumas, pvz. laiptinės, koridoriai, vestibiuliai ir kt.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Paviršius turėtų būti našus, sausas ir lygus – be apgadinimų, nes šie trūkumai gali būti matomi padengus tinku. Prieš 
dengimą kiekvienas paviršius turi būti gruntuotas preparatu KLEIB C3, o jam išdžiūvus (ne vėliau kaip per 72 valandas), 
tepkite tinką. Tamsių mozaikinių plytelių grublėtų kompozicijų atveju rekomenduojama naudoti KLEIB C3 pagrindo 
spalvotą gruntą ryškiausio kvarco grūdėtumo spalva.

TINKO MASĖS PARUOŠIMAS
Kiekvienos pakuotės turinį reikia išmaišyti naudojant žemo greičio gręžtuvą, kad išlyginti konsistenciją. Venkite 
intensyvaus maišymo, kad būtų išvengta skiedinio putų. Esant per tirštai masei leidžiama įpilti iki 100g vandens į 16kg. 
pakuotę. Dažomas kvarciniai trupiniai gali būti savarankiškai Kliento pridedami į premikso pakuotę. Klientas turi 
pažymėtą trupinių pakuotę, kurios kompozicija nustatoma pagal KLEIB M9 spalvų šabloną arba pagal savo skonį. 
Išpylus paruoštus trupinius į premikso pakuotę, sumaišykite turinį su žemų apsukų statybine maišykle. 

NAUDOJIMO BŪDAS 
Tinką dėti rankiniu būdu su nerūdijančio plieno mentele kietųjų dalelių storiu. Tada paviršių išlyginti mentele, kol gausis 
lygus plotas. Darbus reikia atlikti po 72 valandų po paviršiaus gruntavimo. Ne dėti mišinio ant drėgno paviršiaus. 
Įrankius plauti vandeniu iš karto po naudojimo.

SUNAUDOJIMAS
1,0-1,6 mm grublėtumui sunaudojama 3,1-3,5 kg/m².

ANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS
KLEIB M9 reikia sandėliuoti sandariai uždarytuose kibirėliuose, sausai, teigiamoje temperatūroje iki 12 mėnesių nuo ant 
pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

TECHNINIAI PARAMETRAI 
Tūrio tankis

Naudojimo laikas 

Džiuvimo laikas

Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu

maždaug 1,8 g/cm³

maždaug 20 minučių

maždaug 12-48 val.

nuo +10 °C iki +25 °C

MOZAIKINIS 
TINKO MIŠINYS 

Grynasis paruošto
mišinio svoris

4,3 kg 16 kg

Grynasis galutinio
produkto svoris

1,0-1,6 mm grublėtumui 
sunaudojama 3,1-3,5 kg/m²

sunaudojimas
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vienetų ant padėklo

• Aukštos patvarumas 
• Atsparus plovimui, valymui ir dilimui
• Unikalios estetinės savybės
• Didelis atsparumas mechaniniams pažeidimams
• Visapusiškas atsparumas UV ir oro sąlygoms

KLEIB M9 tai KLEIB sudėtinės išorinės šilumos izoliacijos sistemos su tinko 
mišiniais (ETICS) komponentas.
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 Šilumos izoliacijos sistema
polistireninio putplasčio pagrindu


